ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
към покана с изх. № 5 от 25.09.2012г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез
публична покана, с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян”.

Образец
Приложение № 9
ОТ: ______________________________________________________________________________________________________________________,
/наименование на участника/
със седалище и адрес на управление: _________________________________________________________________________________________ ,
регистриран ________________________________________ , ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава ________________ ,
/данни за регистрация на участника/
представляван от ___________________________________________________________ , в качеството му на ____________________________ ,
/трите имена/
/длъжност или друго качество/
участник в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез
публична покана, с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян”.

СПИСЪК
на основните договори за строителство, сходни на тези, които са предмет на поръчката,
изпълнени през последните 5 /пет/ години до датата на подаване на офертите
№

Договор
№ и дата

Възложител

Наименование на
договора за строителство

Кратко описание на
Изпълнените дейности

Място на
изпълнение

Срок за
изпълнение

Стойност на
договора в
лева без ДДС

Дял на
участника

1.
2.
3.
4.
...

Сходни с предмета на поръчката са договорите за строителни и ремонтни работи по извършване на строителство и/или
реконструкция и/или ремонт на пътни /улични/ мрежи..
Забележка: Обстоятелствата, декларирани в списъка, се доказват с референции/препоръки за добро изпълнение, издадени от крайни
възложители.
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Референциите следва точно да кореспондират с данните по списъка, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора,
неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, място на изпълнение, както и относно обстоятелството дали участникът е
реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения в съответствие с нормативните изисквания.
При липса на препоръка възложителят ще приеме за подходящо доказателство заверени от участника копия и от други документи,
издадени от лица, различни от участника, доказващи качественото изпълнение на описаните договори в срок.

Приложения:
1. Брой референции/препоръки: _____ бр.;
2. Други документи: _____ бр.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[дата]
ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]
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